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Bioliq Pro intensywne serum pod oczy 15ml
 

Cena: 27,54 PLN

Opis słownikowy

Działanie chłodzące, kojące, nawilżające, pobudzające
mikrokrążenie skóry, rozjaśniające,
rozświetlające, uelastyczniające,
ujędrniające, wygładzające

Miejsce
stosowania

oczy, powieki

Podmiot
odpowiedzialny

Aflofarm

Postać serum

Problem cienie, worki pod oczami, zmarszczki

Przeznaczenie na dzień, na noc, pielęgnacja

Typ produktu kosmetyk

Typ skóry normalna, sucha, wrażliwa, zmęczona,
zwiotczała

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Intensywnie nawilża, uelastycznia skórę i redukuje zmarszczki.
Niweluje oznaki zmęczenia.
Delikatnie masuje oraz przyjemnie chłodzi.

Działanie

Intensywnie nawilża skórę pod oczami

Formuła serum zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy o silnych właściwościach nawilżających i uelastyczniających
skórę. Serum sprawia, że delikatna skóra wokół oczu odzyskuje swój promienny i młody wygląd.

Działa przeciwzmarszczkowo

Serum zawiera ekstrakt z kiełków pszenicy Triticum vulgare, dzięki któremu ujędrnia skórę i wygładza zmarszczki wokół oczu.
Serum sprawia, że skóra staje się gładsza, jędrniejsza i bardziej elastyczna.
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Niweluje oznaki zmęczenia i rozświetla skórę

Dzięki obecności kofeiny zawartej w wyciągu z zielonej herbaty, serum pobudza mikrokrążenie, skutecznie niwelując oznaki
zmęczenia, takie jak cienie i tzw. worki pod oczami, a dzięki delikatnemu pigmentowi rozjaśnia i rozświetla skórę.

Delikatnie masuje i przyjemnie chłodzi

Serum posiada aplikator z kuleczkami, które przyjemnie masują i chłodzą skórę, zapewniając wyraźnie odczuwalne ukojenie
zmęczonej i wrażliwej skórze okolic oczu.

Pokochasz go za to, że

jest łatwe i wygodne w użyciu
posiada aplikator z masującymi kuleczkami
aplikator zapewnia efekt chłodzenia
nie roluje się pod makijażem
jest łagodne dla skóry
zawiera delikatny pigment rozświetlający
szybko się wchłania
jest wydajne

Wskazania:

Produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji skóry okolic oczu osób dorosłych, bez względu na wiek.

Sposób użycia:

Niewielką ilość serum wmasować w dokładnie oczyszczoną skórę pod oczami. Można stosować zarówno rano, jak i wieczorem.
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